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Toiminnan tasot

Asuinalue

Kunta

Seutu

Kehittämisen kohteet

Systeeminen näkökulma metropolialueen
kehittämiseen

Maankäyttö

Palvelut

Liikenne

Digitaaliset palvelut
vrt. YTV:n reittiopas ja
matkakortti sekä kirjaston
HelMet -järjestelmä



Systeeminen näkökulma metropolialueen
kehittämiseen

Ratkaistava ongelmat:

Eri rajapintojen ylittäminen:
- eri kunnat ja valtio
- hallinnon eri sektorit
- asukkaat/julkinen valta
- yritykset, kiinteistön omistajat/julkinen valta

Vuorovaikutus ja kollektiivinen
tiedonrakentaminen eri toimijoiden kesken.

Kohteen ymmärtäminen ja kehittäminen systeeminä.



Liikekeskuksen
vetovoima

Asuinalueen
vetovoima

Kulttuurikäytävät
Paikan vetovoiman ymmärtäminen

LÄHDE:
Kulttuurikäytävät-
hankeidea/Kulke

AT & HK 13.4.05

METROPOLIN
KESKUSTA



Liikekeskus
Asuinalue

Kulttuurikäytävät

Liikenneyhteydet

Metropolialueen kasvu ja kehitys
– miten hallitaan?

LÄHDE:
Kulttuurikäytävät-
hankeidea/Kulke

AT & HK 15.2.08

METROPOLIN
KESKUSTA



yritysten määrä
ja liikevaihto

kiinteistöihin liittyvä
talous + varallisuus

asukkaiden määrä
ja päivittäis-
kaupan ostovoimaalueen liiketilat,

asiakaskäyntien määrät

alueen koettu
rikosturvallisuus

ulos
vuotava
päivittäiskaupan
ostovoima

AT & HK
7.6.05/13.4.05Kulttuurikäytävät

Itseohjautuva kehitys ja älykkäät solmut
(tuottavat tietoa itsestään ja vertaavat tietoja muihin alueisiin)

LÄHDE:
Kulttuurikäytävät-
hankeidea/Kulke



Yritystalous

Kiinteistöihin liittyvä
talous + varallisuus

Kotitalous
(elämäntapa
+ ostovoima)

Kulttuurikäytävät
Alueiden pääomia ja taloutta pitäisi ymmärtää paremmin

Kuntatalous:
+ henkilöverotus
+ yhteisöverot
+ kiinteistöverot
+ tontin vuokrat
- kunnan palvelut
- infran rakentaminen

ja ylläpito
- toimeentulotuki
- työttömyys
- rikollisuus

LÄHDE:
Kulttuurikäytävät-
hankeidea/Kulke

AT & HK 15.2.08





LÄHDE: Maunulan keskustan suunnittelusivut:
www.kaupunginosat.net/maunula/ostari

http://www.kaupunginosat.net/maunula/ostari


Maunulan keskustan suunnittelun vaiheet

Valtuusto
hyväksyy
kaavan
25.4.07

08

3.6.07
Valitukset
Helsingin
hallinto-oikeuteen
valtuuston
päätöksestä

Khs:n
lausunto
22.10.07

17.6.2005
Suursuon
ostoskeskus Oy:n

suojeluesitys

1999 2000 01 02 03 04 05

Yleiskaava 2002

KSV
lautakunta,
Keskustan kaavoitusta
koskevat päätökset

Kiinteistövirasto
lautakunta,
tontteja koskevat
päätökset

2.5.2000 Maunula-Seuran
Maunulan Asukasyhdistyksen
ja Metsälä-Seuran kirje
kaupunginhallitukselle

?

Asukkaiden ideasuunnitelmat (4 kpl)

Elannon suunnitelmat (2 vaihtoehtoa)
Ostarin suunnitelma
(ei ole esitelty
julkisuudessa)

AADI arkkitehdit (6 vaihtoehtoa)

KSV:n 3 vaihtoehtoa

ARK-house arkkitehdit

kaava-
luonnosLiike-

keskustan
paikka
löytyi

Ostarin tontille
3 vuotta lisäaikaa
+ Elannon
tontinvaraus

06

12.5.2005
Lautakunta
hyväksyy kaavan

20.9.2005
Pro Maunula ry:n
suojeluesitys

Ostarin tontille
lisäaikaa

vuoteen
2008 asti

07

Ideakilpailu
(14 ehdotusta)

Uudenmaan
ympäristö-
keskuksen
kielteiset
päätökset

?

LÄHDE:
Maunulan kotisivut
www.maunula.net

http://www.maunula.net


Suunnittelun tavoitteiden rakentuminen

Tavoitteet Ratkaisuideat,
suunnitelmat

Ratkaistavat
ongelmat

Mahdollisuudet

suunnittelukierrokset

Rajoitukset

Kunkin
osapuolen
intressit



Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007, ns. puitelaki) tuli
voimaan 23.3.207 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain 7 § edel-
lyttää, että pääkaupunkiseudun kuntien (Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja
Vantaan kaupunkien) tulee laatia 31.8.2007 mennessä suunnitelma siitä,
miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä
palveluiden käyttöä yli kuntarajojen parannetaan.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 15.2.2007 annetun (173/2007)
mukaan puitelain 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien tulee sisältää
selvitys:

1) maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen sekä
kunnallisten palveluiden kuntarajat ylittävän käytön nykytilasta ja kehit-
tämistarpeesta;

2) keinoista, joilla kunnat ovat päättäneet parantaa maankäytön, asu-
misen ja liikenteen yhteensovittamista seudulla;

3) keinoista, joilla kunnallisten palveluiden käyttöä kuntarajat ylittäen on
seudulla päätetty parantaa, sekä

4) suunnitelmien toimeenpanosta ja aikataulusta.

Yhteistyö yli kuntarajojen



Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta (15.5.2007): Kaupunkiseutusuunnitelma –
Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen ja kuntarajat ylittävien
palvelujen parantaminen pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudulla.

”Yhtenä seudullisena yhteistyökohteena ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunkien rajapinnassa olevat maankäytön kehittämisvyöhykkeet, jota voidaan
toteuttaa kaupunkien yhteistyönä.

Pääkaupunkiseudun yhteistyössä on valittu pilottialueeksi ns. Kuninkaan kolmio –
alue. Pilottialueeseen kuuluvat Espoon Painiityn - Uusimäen alueet, Helsingin
Malminkartanon Honkasuon – Hakuninmaan Kuninkaantammen alueet ja Vantaan
Myyrmäen – Kaivokselan alueet. Maankäyttövyöhyke liittyy osaltaan Kehä II:n
linjaukseen.”

”Pilottialueella tarkastellaan ja suunnitellaan palvelut kuntarajat ylittäen mm.
seuraavasti:

- perusopetuksessa raja-alueiden yhteisiä oppilaaksiottoalueita ja koulunkäyntiä
yli kuntarajojen selvitetään vuosittain

- päivähoidon hankeohjelmien ja investointien yhteistarkastelua on jo
käynnistetty Kuninkaantammen ja Honkasuon alueilla.

Kuninkaan kolmion pilottialue



Kuninkaan kolmion pilottialue



Aluetta palvelevat merkittävät aluekeskukset:

Leppävaaran Sellon pinta-ala on 97 000 m2 ja
asiakaskäyntejä 17,8 miljoonaa.

Myyrmäen kauppakeskus Myyrmannin pinta-ala on 42 000 m2 ja
asiakaskäyntejä 6,9 miljoonaa.

Vantaan Piispankylään on lentokenttäradan ja Hämeenlinnantien ris-
teyskohtaan ideoitu 300 000 m2 kauppakeskusta.

Kannelmäkeen tulee uusi 52 000 k-m2 kauppakeskus ja uusia
toimistoja 17 500 k-m2, ABC-asema ja uusi terveysasema.
Työpaikkoja alueelle tulee yhteensä noin 2 500.

Kuninkaan kolmion pilottialue



Kuninkaan kolmion pilottialue



Kuninkaantammen alue

LÄHDE: Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston
sivut



Kuninkaantammen alue LÄHDE: Helsingin
kaupunkisuunnit-
teluviraston sivut



Kuninkaantammen alue

LÄHDE: Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston sivut: www.hel.fi/ksv
Kuninkaantammen osayleiskaavan
suunnittelu

http://www.hel.fi/ksv


LÄHDE:
www.keharata.net

http://www.keharata.net


Hankkeen tavoitteena on kehittää Espoon, Vantaan ja Helsingin yhteisen
seudullisen aluekehittämisprojektin ns. Kuninkaan kolmion alueelle kolmen
kaupungin yhteissuunnittelua palveleva kommunikaatio- ja vuo-
rovaikutuskanava - kehittämisfoorumi.

Kehittämisfoorumi palvelee:

1) kaupunkien välistä suunnitteluyhteistyötä,
2) monen toimijan välistä tiedonrakentamista,
3) suunnitteluun liittyvää osallistumista ja julkista keskustelua sekä
4) alueen imagon rakentamista ja markkinointia.

Suunnittelun kohteena ovat alueen maankäyttö ja liikenne sekä palvelut.

Kuninkaan kolmion kehittämisfoorumi

LÄHDE: Hankeidea
PKS-kaupunkiohjelmaan



Hankeidean esikuvat

Espoon Keskuksessa on OPUS-hankkeessa (2005-2007) kehitetty
kehittämisfoorumikonsepti, joka koostuu alueellisen toimijaverkoston yhteistyön
ja vuorovaikutuksen koordinoinnista ja sen näkyväksi tekevästä internetissä
toimivasta sovellutuksesta, kehittämisfoorumista. Konsepti palvelee alueellista
kehittämistyötä edistämällä alueella toimivien tahojen (asukkaat, asukasjärjestöt,
virkamiehet, suunnittelijat, päätöksentekijät, yritystoimijat, maanomistajat jne.)
välistä vuorovaikutusta.

Vantaan lentokenttäkaupungin kehittämisessä on panostettu viestintään ja
markkinointiin alueen imagon luomisessa ja vetovoiman kasvattamisessa:
www.aviapolis.fi

Helsingin Arabianrannassa on sovellettu kiinnostavia uusia organisoi-
tumismuotoja (ADC, palveluyhtiöt) alueen kehittämisessä ja alueellisten
palveluiden tuottamisessa: www.helsinkivirtualvillage.fi

Helka ry:n koordinoimassa Kansalaiskanava -projektissa (2005-07) kehitettiin
alueellisen vuorovaikutuksen toimintamallia kohdealueena Kuninkaankolmio.
Projektissa testattiin erilaisia vuorovaikutus- ja osallistumismenetelmiä
kohdennetusti samalla alueella.

Kuninkaan kolmion kehittämisfoorumi

http://www.aviapolis.fi
http://www.helsinkivirtualvillage.fi


Esimerkkinä Espoon keskuksen kehittämisfoorumi

Kuninkaan kolmion kehittämisfoorumi



Tilaisuudet/
tapahtumat

Internetkotisivut
+ intranetit

Printtimedia
tiedote

2 kertaa/vuosi

• Suunnitelmien esittely ja
havainnollistaminen

• Alueen markkinointi
• Alueen identiteetin
luominen

• Tiedote löytyy myös
netistä

• Suunnitelmien esittely
• Suunnitelmien
kommentointia

• Kehittämisteemojen
tunnistaminen

• Seminaaritiedotteet
• Seutufoorumien
materiaali

•Tietopankki
• Keskustelu
• Linkit asuinalueiden
sivuihin

Seutufoorumit
• Asiantuntija-alustuksia
• Suunnitelmien esittelyä
• Keskustelua
• Tilaisuudet avoimia

Julkiset tilat
esim. kirjastot,

kulttuurikeskukset,
asukastalot

• Suunnitelmien esittelyä
• Mahdollisuus kommentoida
• Mahdollisuus ilmoittautua
postituslistalleSuunnittelutilaisuudet

• Yhteissuunnittelua
• Ryhmätyöskentelyä
• Osallistuminen rajattu

Kommunikaatio- ja tiedonrakentamisapparaatti
Kuninkaan kolmion kehittämisfoorumi

LÄHDE: Hankeidea
PKS-kaupunkiohjelmaan



Tehtävät kehittämisfoorumi -hankeideassa

- Kuninkaan kolmion suunnitteluportaalin rakentaminen
- Suunnittelua palvelevien intranettien muodostaminen
- Seutufoorumeiden järjestäminen eri teemoista noin 4-6 kertaa
vuodessa ja suunnittelua tukeva kesäseminaari, joka palvelisi
tutkimuksen ja kehittämisen välistä vuoropuhelua
- Suunnittelujulkaisun tekeminen kaksi kertaa vuodessa. Julkaisu
ilmestyy myös netissä pdf-versiona

- Suunnittelua palvelevan toimija- ja tutkijaverkoston kokoaminen
- Alueverkostojen ja paikallisresurssien kartoitus ja koordinointi

- Asukkaiden ja paikallistoimijoiden osallistaminen suunnitteluun
monipuolisten menetelmien avulla

Kuninkaan kolmion kehittämisfoorumi

LÄHDE: Hankeidea
PKS-kaupunkiohjelmaan



Suunnittelun eri näkökulmatasot

HELKA 7.3.1999/30.9.99Yleiskaava 2002 (1998-2003)

Koko kaupungin strateginen taso

“Suurpiiritaso”

Kaupunginosataso

Alueiden tavoitteet
• vahvuudet ja heikkoudet
• mahdollisuudet ja uhkat

Kaupunkia koskeva muutos:
Muuttoliike
Kaupungin kilpailutilanne
Elinkeinoelämän muutokset
Liikenne
Väestön hyvinvoinnin kehitys
Kestävä kehitys

Asuinalueen tilanne esim.
Alueen yrittäjyyden edellytykset
Palvelut
Liikenne
Sosiaalinen hyvinvointi
Segregaatiokehitys
PaikA 21-prosessi

Kaupungin
strategiset
tavoitteet

Tieto kaupunginosien
tilanteesta



Kurki 30.9.99

Kaupungin
strateginen
suunnittelu

Suunnittelun
tavoitteet

Suunnittelu-
periaatteet

Mihin
kaavoitetaan?

Mitä kaavoitetaan?
Miten toteutetaan?

Vaihtoehtoiset
ratkaisut

Päätöksen-
teko

Esim. kestävän
kehityksen
periaatteet

Kehityskuva

Prosessin oltava
avoin, dialoginen
jotta siihen luotetaan

Keskustelun oltava
älyllisesti
rehellistä

Alueiden tietämys
mukaan
prosessiin

Hyvä suunnitteluprosessi
tuottaa oivalluksia
osapuolille

Suunnittelu-
prosessin
ymmärrettävyys,
osapuolten
roolit, lisäarvon
syntyminen

Miten ratkaisuja
arvioidaan?

Yleiskaava 2002 (1998-2003)



Kurki 10.4.2003/
20.9.2001/20.8.2001/
15.5.2001/24.4.2001

1999 2000 2001 2002 2003

Pajat
syys- loka-
kuussa 1999

Seminaarit KSV/Helka
Strategia, YK
Osallistuminen

Yritysten toiminta,
päivittäistavarakauppa

Asuinalueiden
toimivuus

Asuinalueiden
SWOT:it

Asuinalueiden
SWOT:it

SWOTKommentointi

Pääkaupunkiseudun
kaavoitusyhteistyö

Alueiden
kommentit

YK-prosessin
suunnittelu

Pääkaupunkiseutu
- asuntotuotanto
U-M Laiho

5.11.2001
Asuinalueiden positiivinen
erilaisuusSegregaatio &

syrjäytyminen
Uudenmaan liitto

11.9.2001
HELKA/valtuuston pj.

marraskuu
Yleiskaava-
luonnos

Yleiskaava-
ehdotus

29.8.2001
valtuuston
lähetekeskustelu:
Kehityskuva

Alueiden profilointi

Yleiskaava
lautakunnan
käsittelyyn

14.4.2003
Yleiskaava-
prosessin
arviointi

Yleiskaava 2002 (1998-2003)


